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ஆசிரியர் குறிப்பு

     எனக்கு சிறுவயதிலிருந்தே� �மிழ்பற்று அதிகம். �மிழ் கலை� விழாக்களில் ப� 

நிகழ்வுகளில் பங்தேகற்று பரிசுகலை( என�ாக்கியுள்தே(ன். கவிலை� எனக்கு மிகவும் பிடித்� ஒரு 

கலை�. வாழ்வின் சாராம்சத்லை� எழுத்துகளின் துலை5யுடன் �மிழ் உ�குக்கு பலைடக்க 

விரும்புகிதே8ன்... 

“என்னால் முடிந்�லை� �மிழுக்கு செசய்கிதே8ன்”...,

“என்லைன �மிழுடதேன வாழ லைவப்பாள் என் �மிழன்லைன என்று”..!

என் தி8லை=கலை(யும், பலைடப்பாற்8ல்கலை(யும் செவளிக்செகா58 இந்� �(ம் எனும் �மிழ்க் 

கடலில் உ8ங்குகிதே8ன்... �மிழின் =டியில் இ8க்கும் வலைர வாழ ஆலைச...

கா�ம் கற்றுக் செகாடுத்� அனுபவங்களின் முகில்கள் என் அன்8ாட வானம்பாடியாய் 

இருப்ப�ாய் எண்ணி வார்த்லை�கள் வடிக்கும் காகி�க்காரி..!

என் அனுபவப் பய5ங்களில் தேசமித்� விலை�கலை( அள்ளிப் பூசிட எண்ணிதேனன் அலைனவர் 

உள்(மும் வண்5 =�ர்க(ாய் விரிந்திட..!
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முன்னுலைர

சிறுகச் சிறுக தேசர்த்� என் சிற்றி(ங்காவியத்தில்..,

ஒற்லை8த் துளிய�லைன

செ�ளிக்க நிலைனத்��ன் விலை(வு..!

என் உ5ர்வுகளின் சமுத்திரத்தில்..,

என் நட்பு வட்டத்லை� உலைரயாட அலைழக்க நிலைனத்��ன் விலை(வு..!

=ாய உ�கின் கனாச்சித்திர புல்செவளிகளில் புல்�ாங்குழல் இலைச ரசிக்க புதுயுகம் தேகட்கும் 

கானல்நீராய் என் சுற்றுவட்டத்திற்கு அலைழப்பு விடுத்��ன் விலை(வு...!

ப� விபத்துகளின் இலைடயில்., உயிர்தின்8 இ�யத்திற்கு.., வார்த்லை�கதே(ாடு ஆறு��ாய்.., 

வாசகரின் நல்செ=ாழி வினவ எண்ணிய�ன் விலை(வு..!

என் "மு�ல் �ளிர்"..!

'தேவரில் பழுத்� ப�ா'வாய்..,

உங்கள் பன்னி8 கருத்துத் துளிகதே(ாடு �ளிர்க்க நிலைனக்கி8து என் "மு�ல் �ளிர்"..!
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என் மு�ல் கவிலை�..!

மு�ல்முலை8 என் தேபனா அலைழத்�து...,

என்லைன உன் கனவுகளுக்கு அர்ப்பணிக்கிதே8ன் என்று..!

காயம் =ட்டுதே= பழகிப் தேபான பாலை�வனத்தில்..,

எழுத்துக்களின் சரீரம் மு��ாய் பக்குவப்படுத்தியது..!

யாரு=ற்8 என் செபாழுதுகளில்,

கரிசக்காட்டு குயிலின=ாய்..,

நிலைனவுக்கவிபாடும் என் "எழுதுதேகால்"..!

செ=ௌன=ாய் உருவாக்க நிலைனத்தே�ன் ஒரு சரித்திரம்..!

வந்து நின்8து என் செவள்லை(க் காகி�த்தில் செகாள்லை( நி8க் கனவுக(ாய்..!

அலைனவர் உள்(த்திலும் அள்ளிப் பூசிட எண்ணிதேனன்..,

பட்டாம்பூச்சியின் வண்5ங்க(ாய்..!

�னிலை=லைய நான் அதிகம் தேநசித்��ன் �ரு5ங்கள்..,

இன்று என் சி8குகளில் வண்5த்திரவியங்கள்..!

இன்னும் தேநசிக்கிதே8ன்...,

என் வண்5ங்கள் தேகள்விக(ாய் =ாறும்வலைர..!
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எனக்காய்

சி� க5ங்கள் எனக்காய் தேவண்டும்..., 

என்லைன நாதேன ஒருமுலை8 பார்த்துக் செகாள்(..! 

செவற்றுப் புன்னலைகயின் விரிசல்களில் பட்டுப் தேபான செ�ன்8�ாய் சி� க5ங்கள்..! 

காற்றின் ஊலை= செ=ாழிகளில் கலைரந்து தேபான மூங்கில்காட்டு உரசெசாலியாய் சி� க5ங்கள்..!

நிலைனவின் அலை�கள் 

செநருஞ்சிமுட்க(ாய் தே=ா�.., 

கா�த்தின் லைகதியாய் 

�னிலை=ச் சிலை8யில் நான்..!
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நீ =ட்டும்

என்னவதேன.., 

உன் இலை=கதே(ாடு தேசர்ந்து செ�ாலை�ந்��டா என் இ�யமும்..! 

என் அன்8ாட செபாழுதுகள் நீயின்றி அடம்பிடிக்கும்.., =ழலை�யின் பிடிவா�=ாய்..! 

கனவுகளில் உ8க்கங்கள் வியாபித்து நின்தே8ன்.., 

என் ஒவ்செவாரு செநாடிகளிலும், என்னுள் படர்ந்து செகாண்டிருக்கும் உன்லைனக் கா5...! 

என் ஒற்லை8செநாடி உ8க்கங்களிலும் உன் முகம் தே�டுகிதே8ன்.., 

பட்டாம் பூச்சியாய் படபடக்கவில்லை�.., 

பட்ட=ாய் =னமும் ப8க்கவில்லை�.., 

ஆழ=ாய் சுவாசம் =ட்டும்  

என் கருவிழிக்குள் நீ நின்8தும்..! 
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என் நாட்குறிப்பு

என் நாட்குறிப்பின் பக்கங்கலை( செ=துவாக புரட்டுகிதே8ன்,... 

சற்தே8 செ�ாலை�ந்து கிலைடத்��ன் சந்தே�ாசத்லை� உ5ர்வலை�ப் தேபா�..! 

உன் உருவத்லை� கா5ா=ல்.., 

உன் செபயரில் =கிழ்லைவ உ5ர்ந்� செநாடிகளும்...! 

உன்னுடன் உலைரயாட ஆலைசப்படுவலை�.., 

என் விழிகளும் உன்னுடன் செசால்� முடியா �ரு5ங்களும்...! 

உன் எண்5ங்களில்.., சற்தே8 செ�ாலை�ந்திடும் 

என் ஞாபகங்கலை(.., திரும்ப நிலைனவுறுத்தும் நிலை�களும்..! 

உன்லைன =ட்டுதே= நிலைனக்கும் என் இ�யத்தில்..,ஒப்புக்செகாள்( =றுக்கும் க5ங்களும்..! 

உன் வார்த்லை�களுக்காக வாசகலைரப்தேபால்.., 

காத்துக்செகாண்டிருக்கும் என் எதிர்பார்ப்புகளும்..! 

உன் வி=ர்சனங்கலை( தேகட்க =ட்டுதே= நிலைனத்து.., உ8ங்கா� ஒவ்செவாரு இரவுகளும்..! 

ஒவ்செவாரு நாட்களும் உன் முகம் 

கா5 நிலைனத்து.., =னதுள் =கிழ்கின்8 =ணித்துளிகளும்..! 

உன்லைன தேநரில் சந்திக்க லை�ரிய=ற்று .., 

கனவில்கா5 எண்ணும் செபாழுதுகளும்..! ., 

இலைவகதே(ாடு பயணித்துக்செகாண்டு �ான் செசன்8து.., என் நாட்களும்...! 

என்8ாலும்..,இது கனவன்று..,இன்று நனவாகி8து..பக்கங்கலை( புரட்டுலைகயில்.., 

என் நாட்குறிப்பின் பக்கங்கள் உயிர்செபற்8து..!
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நி�வும் அவனும்

ஒவ்செவாரு பிலை8நி�விலும் உன் நிலைனவுகள்..! 

அன்8ாட உலைரயாடல்கள்.., 

இலை=களின் எதிரில் வி�க =றுக்கி8து..! 

நீயும் நானும் ஒருமித்து பயணித்� நாட்களில்.., 

நி�வின் புன்னலைகயும் சுடராய் பிரகாசித்�து..! 

இன்று.., 

நான் =ட்டும் பயணிக்கிதே8ன்.., 

பாலை�கள் அறியா=ல்..,கார்தே=கக் கூட்டங்களுடன்..! 

உன் வரலைவ எதிர்தேநாக்கிதேய நகர்கி8து.., 

என் பாலை�களின் தே�டல்..! 

நிழ�ாதேயனும் நீ இல்லை�,இருந்தும் பயணிக்கிதே8ன்.., 

நீ அளித்துச் செசன்8 நம்பிக்லைகயில்..! 

பாலை�கள் அறியா=ல் பயணிக்கிதே8ன்.., 

உன் நிலைனவுகளின் நம்பிக்லைகயில்..! 

அன்8ாட நி�தேவா உன் நிலைனவுகலை( எழுப்புகி8து..! 

துயிலும் முன்னர்..! 

'என்னவள் என் நிலைனலைவ பத்திரப்படுத்தி லைவத்துள்(ா(ா?' 

என்8 உன் வினவலுக்கு பதில் வினவி..! 

என்செனன்று நான் கூ8..? 

செநாடிப்செபாழுதும் =லை8யா� உன் நிலைனவலை�யின் தேவகத்லை�யா? 

அல்�து.., 

என் காத்திருப்பு உன் வருலைக க5ங்கள் வலைர நீளும் என்பலை�யா? 

உன் புன்னலைகயில் நான் புலை�ந்துள்தே(ன் என்8ா? 
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உன் இலைடசெவளியால் என் வினாடிகள் யுக=ாய் உரு=ாறியலை�யா? 

அ�ற்குள் விடிகி8து செபாழுது..! 

அது என் தேயாசலைனகளுக்கும் நிலை8வு..! 

மீண்டும் காத்திருக்கிதே8ன் பிலை8நி�வுக்காய்.., 

என்னவனின் நிலைனவுகளில் சற்தே8 நலைனய..! 

என் கா�ங்கள் கடந்து செகாண்டு�ான் செசல்கி8து.., 

நிலைனவுகதே(ாடும்..,இரவில் =�ரும் நி�வுடனும்..! 

'உன் வருலைக�ான் தேவண்டுசெ=ன்பதில்லை�..!' 

நி�தேவாடு, 

உன் புன்னலைகயும் என்னில் பத்திரம்..!
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நீயின்றி

சி�க5ங்களுடன் தேபாராடிப் பார்க்கிதே8ன்..., 

அலைவ உன் சாயல்க(ற்8 செபாழுதுகள்..! 

என் இருட்டலை8ச் சிறு ஒளியாய் உன் பிம்பம்..! 

என் செவள்லை(க் காகி�த்தில் செகாள்லை( நி8 கனவுகள் நீ..! 

பிரிவின் சுலை=களுக்கு பிரசவம் இல்லை�.., ஆம்..! 

பி5=ாய் =ாறும் வலைர என் இ�யம் சு=க்கும் உன்லைன..!
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உனக்தேக உனக்காய்

ஆயுள் வலைர உன் இலை=களின் செசல்களுக்குள் ஒளிந்திட ஆலைச.., 

உன்னுடனான என் க5ங்கலை( அர்த்�=ான�ாக்க..! 

உன் ஒற்லை8விழிப் பார்லைவயும் உ5ர்த்திவிடும்.., ஒட்டுசெ=ாத்� அன்லைப.., 

உன் பய5ங்களில் நிழ�ாய் பின்செ�ாடர நிலைனக்கும் என் உள்(ம்.., 

நீயற்8 என் செநாடிப் செபாழுதுகளில் =ர5த்தின் வாயில்களுடன் சற்தே8 உலைரயாடி வரும் என் 

=னம்..! 

உன் நிலைனவுகளின் மீட்டல்கள்.., கழுத்லை� செநறிக்லைகயில்.., அன்லைனலையத் தே�டும் 

இ(ம்பிள்லை(யாய்..., கட்டிக் க�றிட நிலைனத்திடும் என் =னம்..! 

உன்னுடன் கடந்திடதேவ என் செநாடிகளும் �வமிருக்கும்..!, 

உன் தே�ாளில் சாய்ந்து சாகதேவ  

இ8ப்லைப கூட இனா=ாய் தேகட்கிதே8ன் ...! 

முடிந்�ால் �ந்துவிடு.., 

என் பி8விப் பயலைன அலைடந்திடுதேவன்..!
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தேபருந்துப் பய5ம்

விலைரயும் ஒலியிலும் ஒரு நிசப்�ம்...,  

மு�லில் உலைரயாடலை� துவங்குவது நீயா நானா என்8 வினவ�ா?  

இல்லை� வார்த்லை�கள் உன்லைன கண்டதும் ஒளிந்து செகாண்ட�ன் விரக்தியா?  

சற்று தேநரத்தில் நம் ஒன்8ான பய5ம் இருதேவறு சாலை�களில் என்8 வருத்�=ா?  

அல்�து நீ வரும்வலைர காத்திருக்கும் என் இலை=கள் புன்னலைகயின் செபாழுதுகலை( 

செ�ாலை�த்துவிடும் தே�ாரலை5யி�ா?  

என் =னதும் க5க்கி8து..,  

நீண்டநாட்கள் செபய்து ஓய்ந்� =லைழவானம் இன்று சட்செடன தூர=ாகி8து..!  

ஒன்8ாய் நகரும் கார்தே=கக் கூட்டம் இன்று �னித்�னியாய் சி�றிப்தேபாகி8து...!  

இரட்லைடத்�ண்டவா(=ாய் நாம் நகர...,  

=னதே�ா ஒற்லை8யடிப்பாலை�யாய்...  

உன் விழியின் ஒற்லை8ப் பார்லைவகள்,  

என்தேனாடு வந்துவிடு என உ5ர்த்�..,  

இ�ழ்கள் =ட்டும் ஊலை= நாடக=ாய் அரங்தேகர,  

வழியனுப்ப வந்� உன் கண்கள் சற்தே8 உன்லைன மீறியும் இலை=கலை( விட்டு செபாங்க..,  

நான் பார்க்கவில்லை� என நிலைனத்து துலைடத்துக்செகாள்(..,  

உன் உ5ர்வுகலை( ஒரு குழந்லை�யாய் தூரத்தில் இரசித்துக் செகாண்டிருந்தே�ன்...!  

ரயில் கி(ம்ப ,  

கண்ணீலைர ஒளித்து,  

செவற்றுப் புன்னலைகயில் =னமில்�ா =னதே�ாடு வழியனுப்பும்,  

உன் அன்பிற்க்கு நான் =ழலை�யாய்  

=கிழ்ந்திடும் �ரு5ங்கலை( இப்தேபாது ஒவ்செவாரு செநாடிகளிலும் புத்�க பக்கங்களின் 

வாசகனாய் வாசிக்கிதே8ன்..!  
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இதே�ா வந்துவிடுகிதே8ன்... என்னவதே(..,  

உன் அன்8ாட அலைழப்பு=ணி அ�ார=ாய்...  

உன் செசல்தேபசியின் குறுஞ்செசய்தியாய்..!
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என் தே�ாழி

�னித்து நின்8 �ரு5ங்களில் உன் புன்னலைககள் கருலை5க் க5ங்க(ாய் சுடர்விட.., 

எங்தேகதேயா தே�ாற்றுப் தேபானது என் கவலை�க் கண்5ாடியின் உருத் செ�ரியா நகல்கள்..! 

அன்பின் =றுபக்க பூங்காவிடம் நடந்� தேநர்கா5லில்.., 

அலைவ.., 

உன் பிம்பங்களின் சாயல்கதே(ாடு தே�ாற்றுப் தேபான சகாரா..! 

அடம்பிடிக்கும் என் பிடிவா�ங்களில்.., சற்தே8 செ�ாலை�ந்�வள்......, 

அக்கலைர காட்டுவதில்.., அன்லைனயின் பிரதியவள்....., 

சி� செநாடிகளும் நீடிக்கா� அவளின் செசல்�ச் சண்லைடகள்.., என் செ=ௌனத்தின் ஊலை= 

செ=ாழிகள்..! 

உன் கனவுகதே(ாடு என்லைனயும் அலைழத்துச் செசல் தே�ாழிதேய.., ஒதேர குலைடயில் உன் 

ஒற்லை8யடிப் பாலை�யில் .., ஒரு வண்5த்துப் பூச்சியாய் வருகிதே8ன்..! 

என் பூக்காடுகள் நீ உதித்� நாலை(யும் குறித்துவிட்டு காத்திருந்�து.., உனக்காய் ஒருநாள் 

=�ர..! 

தே�ாற்றுப் தேபானது என் பன்னி8 =�ர்களும் உன்னிடம்...! 

கா�த்�ால் கருலை5க்செகாலை� செசய்� =�ர்கள் மீண்டும் ஒருசெநாடி மிளிர்ந்து�ான் தேபானது...! 

கருகிய =�ர்க(ாய்...இங்தேக ப� உள்(ங்கள்... 

பரிவாய் உன் ஆறு�ல்கள்... 

இவர்களின் வாழ்த்துக்கள் தேபாதும்.., உன் புன்னலைகயின் செபாழுதுகளுடன்... இந்நாளின் 

வானிலை�கள் விடியட்டும்..!
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சி� க5ங்கள்

என் தேபனாவும் காகி�மும் எலைனப் பார்த்து தேகாபம் க�ந்� ஏ(ன சிரிப்பாய் சிரிக்க.., 

என்லைனதேய ஒருமுலை8 நான் புதி�ாய் பார்த்துக் செகாண்தேடன்..! 

உன் உ5ர்வுகளின் செவளிப்பாட்டிற்கு =ட்டும் நான் விதியல்�.., நான் செ=ழுகின் நக�ல்�.. 

சகாராவின் செசல்கள் என்8து..! ஆம்..., என் லைககள் =8ந்��ன் விலை(வு உன் ஏ(னச் 

சிரிப்பாய்.., என் குற்8 உ5ர்ச்சி கரிசக் காட்டு கள்ளிச் செசடியாய் உரசிப் தேபானது..! 

என் செவற்றுச் சிரிப்பில் பதிவாகும் சி� துளிகலை( பருக.., நானும் வருதேவன் என்8ன என் 

காகி� அருவி...!, 

கனவுகதே(ாடு கலை�நயமும் ஓவிய=ாய் செ=ருதேகற்8 வருதேவன் என்8து என் தேபனாவின் 

கூர்முலைனகள்..! 

என் உ5ர்வுகளிலும்,கவலை�தேயாடும் வந்� எழுத்துச் சுலை=லைய கண்ணீதேராடு தேசர்த்து �ாங்கிக்

செகாண்டது...!, 

ஏதும் புரியா செவறுலை= க5ங்களில்.., என்தேனாடு பயணித்�து என் தேபனாவும் காகி�முதே=..! 

இதே�ா 

வந்துவிட்தேடன்... உன்னிடதே=...! 

=னலை�க் கா�த்தின் கருலை5க் செகாலை� செசய்யும் =னி�ர்களின் கா�டியில் சிக்கித் �விக்க 

இந்�ப் செபண்லை= இனியும் �யார் இல்லை�..! 

நி8=ற்8 என் காகி�மும்.., ப� வண்5ங்களில் என் =னக்கண்5ாடிலைய காட்டும் 

எழுதுதேகாலும் தேபாதும்.., என் பாலை�வன பய5த்திற்க்கு,.. 

இந்�ச் சரித்திரத்லை� சரிவரப் புரிந்திடவும்..!
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என் வண்5த்துப் பூச்சி

தேபச்சுக்கள் �டு=ாறும் செபாழுது... 

நிலை�குலை�ந்து தேபாகி8து =னது... 

வாய்ப்பு இருந்தும் தேபசா=ல்... 

முகம் பார்த்தும் சிரிக்கா=ல்... 

சி� நாட்கள் நகர்ந்�ாலும், 

அவ்வண்5த்து பூச்சியின் தே=ல் செகாண்ட பாசம் குலை8ய வாய்ப்புகள் ஏது.... 

பார்க்கா=ல்... 

பார்த்தும் தேபசா=ல்... 

வாடியதே�ா என் வண்5த்து பூச்சி...
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வி�ாசம்

கனவுக் காட்டின் கள்ளிச் செசடிகள்...நுலைரபடிந்� கட�ன்லைனயிடம் வி�ாசம் தேகட்கின்8ன..! 

என் இலை=களின் இரங்களுக்கு =�ர் அஞ்சலி தேவண்டி நிற்கிதே8ன்.., 

உன் வருலைகயின் விண்5ப்பம் வினவி...!
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காத்திருப்பு..

காத்திருக்கிதே8ன்..!

காத்திருப்புகளில் கூட.., 

இறுதித் தே�ர்வு முடிவாய் அவன் வருலைக..!
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இலை=களிடம் கூறிவிடு..!

நீயற்8 என் க5ங்களில் ஆக்கிரமிக்கும் உன் நிலைனவுகள்..., 

என்னுடதேன வந்துவிடும் நாழிலைககளின் தே=ாகன=ாய்.., 

செசால்லித்�ான் தீராது என் அன்லைப.., என்னவதேன.., 

புத்�க வரிகளின் சுவாரஸ்யத்லை� 

நூ�கம் எப்படி செசால்லும்..? 

சி� கவிலை� ஆயிரம் செபாய் செசால்லும்... 

என் கவிலை�களில் க�ப்படம் இல்லை�..., 

உன் பால் தேபான்8 கு5த்�ால்..! 

உன் தேநசத்தில் நிலை�குலை�ந்து தேபானவள் "நான்"..! 

என்தே8னும் பிரிவு நம்லை= செநருங்லைகயில்..., 

என் இலை=களிடம் கூறிவிட்டுப் தேபா.., 

இறுதியாக பார்த்துக் செகாள்கிதே8ன், என்று..!

நீ செசன்8 பின் எப்படி உயிர்க்கும் என் "இலை=கள்"..!.. 

நீயற்8 என் செபாழுதுகள்.., "�ாயற்8 =ழலை�யாய்" அழுகி8து.., 

அன்பு ப�வி�ம்..., 

உன் அன்பில் உ5ர்ந்தே�ன் தூய்லை= எனும் செசாற்களின் "அகராதிலைய"..!
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நீயின்றி

தேபருந்துப் பய5த்திலும்,,., 

பரவும் பனிச்சி�8லிலும்.., 

=லைழச்சாரலின் கடுங்காற்றிலும்..., 

அலைனவர் இலை=களின் விளிம்புகளில் உ8க்கம் எட்டிப்பார்க்க.., 

நான் =ட்டும் உ5ர்ந்தே�ன்...,ஏதே�ா செவறுலை=லைய...!, 

நீயற்8 க5ங்களின் செவற்றுத்�ாள்கலை( எப்படி நிரப்பும் என் நாட்குறிப்பு...! 

உன் உலைரயாட�ற்8 நாழிலைககள் என்தேனாடு வர=றுக்கி8து..., 

உன் வருலைகயின்றி வாடிப்தேபானது என் �மிழ் விலைசப்ப�லைகயும் அ�ன் சித்திர 

எழுத்துக்களும்..!
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பி8ந்�நாள் வாழ்த்துக்கள் 

எ�ார்த்�=ாய் சந்தித்� உ8செவான்று.., 

என் உ8வாய் =�ர.., 

புதி�ாய் இ8கு முலை(த்� ப8லைவயாய் என் =னம்...! 

அனுபவ நிலைனவுகளில் நலைனந்� உன் நிலைனவுக்குறிப்புகளில் 

என்தேனாடும் சி� துளிகலை( பகிர.., 

உன் குழந்லை� =னலை� வாசித்தே�ன் ஒரு வாசகியாய்..! 

என் அன்8ாட நாட்களும்.., 

உன் உலைரயாடல்களில் பாடல்க(ன்றி நகர =றுக்கும் ..! 

பாச=ாய் நீ அலைழக்கும் க5ங்கள்.., 

நிலைனவுறுத்தும் சதேகா�ர அன்லைப..! 

ஒவ்செவாரு நாட்களும் உன் ஆலைட நி8த்லை� =8க்கா=ல் கவனிப்தேபன்.., 

உன் கடலை� மிட்டாய்க்காக அல்�.., 

"ஐதேயா =ாட்டிக்கிட்தேடதேன" என்பலை� தேகட்ப�ற்காகதேவ..! 

ஒவ்செவாரு முலை8 நீ உ8வுமுலை8யில் அலைழக்லைகயில்.., 

சதேகா�ரனற்8 எண்5ங்கள் செ�ாலை�ந்�து..! 

உன்லைன எழுதிட வரிகளின் நீ(மும் தேபா�வில்லை�.., 

எழுத்துக்களும் ஒன்தே8ாசெடான்று சண்லைட பிடித்துக் செகாண்டது..! 

உனக்காய் எழு�ப்பட்ட என் கவிலை�த் �ாள்கள் சி8குமுலை(த்து ஏழு வர்5 வண்5த்துப் 

பூச்சிக(ாய் அணிவகுத்து.., 

வானில் உ�வுகி8து... உன்லைனச் செசன்8லைடந்து வாழ்த்�..! 

"இனிய பி8ந்�நாள் வாழ்த்துக்கள் சதேகா�ரா.." 

உன் வ(=ான,ந�=ான வாழ்வுக்கான பிரார்த்�லைனகளுடன்.., உன் சதேகா�ரியின் 

வாழ்த்துக்களும்..!
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அன்புத் தே�ாழிதேய

பல்�ாண்டு கா� பள்ளி நட்புக்களில்.., 

பனித்துளியாய் தூவப்பட்ட நம் அன்8ாட பதிவுகள்..., 

இன்றும் நிலைனதேவாடு �ான் உ�ாவருகி8து...! 

டம்(ருக்குள் ஒளிந்து தேபான நி�வாய்..., 

சுருங்கிப் தேபான இலை�க்குள் =லை8ந்து விட்ட பனிச் சி�8�ாய்.., 

தே=கத்தின் நடுதேவ கண்5ாம்பூச்சி ஆடும் விண்மீனாய்.., 

புரா5ங்களில் �வ8ப்பட்ட காவியங்க(ாய்.., 

செபாக்கிஷ=ாய் பூட்டிலைவத்தே�ன் உன் நட்பின் கவிலை�த் செ�ாகுப்லைப..! 

உன் புன்னலைகலைய =ட்டும் சிலை8பிடிக்கவில்லை�.., 

நம் நட்செபனும் பய5க் குறிப்பு..! 

உன் துன்பங்களின் பக்கங்கலை(யும் அனுபவ=ாய் சிலை8 பிடித்�து நம் பள்ளி நாட்களின் 

நாட்காட்டி..! 

இன்றும் =8க்கவில்லை�யடி உன் 

இலை=களில் அடிக்கடி கசியும் துளிகளும்.., 

அதில் சற்தே8 கலைரந்� என் =னமும்..!, 

அலைவ நட்புவட்டத்�ால் புன்னலைகயாய் =ாற்8ப்பட்ட சி� க5ங்களும்..! 

நான் தேவண்டுவது உன் இருள் சூழ்ந்� வாழ்வில்.., 

சூரியக்கதிர்கள் =ட்டுதே=..! 

அன்புத் தே�ாழிதேய 

தேகாடி அர்த்�ங்கள் நிலை8ந்� என் தூய்லை= அன்புடன்.., பி8ந்�நாள் வாழ்த்துக்கள்..!

28



நீயின்றி

வாழ்செவனும் நீண்ட ரயில்பய5த்தில்.., 

பாதியில் �வ8விட்ட புத்�க �ாள்க(ாய் "நீ"..!

உன் செ=ௌன வாசகங்களிலும்., 

அன்8ாட உலைரயாடல்களிலும், 

பிரம்மித்துப் தேபானவன் "நான்"..! 

இன்று, 

செ�ாலை�ந்� பாலை�தேயாடும், 

ஏற்க இய�ா� இழப்புகதே(ாடும்., 

நீயின்றி கடக்கும் என் விடியல்கள், 

என் அழகிய நாட்களின் க5ங்கள்.., 

அத்�லைன விலைரவில் என்னிடம் நிலை�க்கவில்லை�...! 

நீயற்8 என் நாட்கள்.., 

அன்லைனயற்8 குழந்லை�யின் குமு8ல்க(ாய் செவடித்துச்சி�றுகி8து..! 

வந்துவிடு என்தேனாடு என கூ8=றுத்தே�ன்..! 

இன்று வழி�வறிப் தேபானது என் வாழ்க்லைக..! 

நீயற்8 என் வானம் இருண்டு தேபாகவில்லை�.., 

இல்�ா=ல் �ான் தேபான�டி..! 

பி8ர்க்கான உன் தியாகங்களுக்குள்., 

=லை8ந்து மூழ்கிப்தேபான�டி.., 

என் கா�லும்..! 

இப்தேபாது நிலைனத்�ாலும் குமுறிப் தேபாகி8து குழந்லை�யாய் என் =னம்..! 

=8ந்திட நிலைனக்லைகயில் வலிக்கு�டி.., 

உன்தேனாடான என் அன்8ாட நாட்களின் நிகழ்வுகலை(..! 
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சப்�மில்�ா க�8ல்களில் என் உள்(ம்.., 

மு�ன்மு��ாய் உருகிப் தேபாதேனனடி உன் இழப்பில்..! 

கடக்கின்8 செபண்கள் உன்லைன =ட்டும் நிலைனவுறுத்�.., 

நிலைனதேவாடு =ட்டும் வாழ்கி8து என் கா�ல்..! 

தேபாராடிக் செகாண்டிருந்� என் வாழ்விற்கு அர்த்�ங்கள் �ந்துவிட்டு.., 

என் =னக்கு(த்தில் கவலை�கள் நிரப்பிச் செசன்8ாய்..! 

உன் நிலைனவுகலை( சு=க்கும் ஓர் உயிராய் வாழ நிலைனத்� உயிரின் நிலைனவு.., 

உன் ஒவ்செவாரு நாளிளும் நிலைனவூட்டப்படும்..! 

என் =னதில் உள்(லை� வடிப்பலை� �விர என்ன செகாடுக்க முடியும் என்னால்..? 

இலை� படிக்லைகயில் ஏற்படும் பற்ப� உ5ர்வுகதே(.., 

உனக்கான என் "பரிசு"..!
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செபண்லை=

செசவ்வானக் கூட்டத்தில் செ=ன்லை=யாக தே=கங்க(ாய்..., 

சற்தே8 சாந்�=ான செபண்=னது...! 

வாழ்தேவாடு தேபாராடும் தேபார்க்க(ம் �ான் எத்�லைனதேயா உனக்கு...! 

இரு விழிகதே(ாடு கருலை5யின் கண்ணீர் =ட்டு=ல்� உனக்கு..., கண்ணீரின் சுவடுகலை( 

எழுதிப்தேபான எழுதுதேகாலின் பரிவர்த்�லைனகளும் உனதே�..! 

புன்னலைகச் சாவிகலை( ஏதே�ா இரயில் பய5த்தின் 

க5ங்களில் �வ8விட்டாதேயா.., 

அன்றி கனவுகளின் சிற்ப்பிக்குள் ஒளிந்து தேபானதே�ா? 

செ�ாலை�த்� உனக்கான நிமிடங்கள், 

இன்று பி8ரின் தேகளிக்லைகப் தேபச்சுக்க(ாய்..,

தேபாதும் உன் பாலை�வன கள்ளிச்செசடியின் க�ாப்பாத்திரம்..! 

சிலை8களின் வாயில்கலை( �கர்த்தி புதி�ாய் அவ�ரித்�ா�ன்றி உன் சு�ந்திரம் 

செ�ாடுவான=ாய்..! 

செ=ன்லை=யின் சிகரங்களில் உன் =னப்ப8லைவயின் சு�ந்திர 

ப8லைவயாய் சி8குகலை( ப8க்கவிடு..!
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பி8ந்�நாள் வாழ்த்துக்கள்

தே�ாற்றுப்தேபாதேனன் தேகாபப்படு�லில் மு�ன்முலை8யாக.., 

என் சதேcா�ரா...உன் 

நலைகச்சுலைவ நயங்க(ால்..! 

செநகிழ்ந்து நின்தே8ன் சற்தே8.., 

கவலை�கள் =8ந்திட செசய்யும் 

உன் ய�ார்த்�ப் தேபச்சுக்க(ால்..! 

பூவுதிர்க்கும் புன்னலைகயில் 

'விஷம்' என்8 உன் வார்த்லை�களில் உ5ர்ந்தே�ன்.., 

�ங்லைகலைய சீண்டிப்பார்க்கும் அண்5ணின் குறும்புத் �னத்லை�..! 

காலை�யில் ஒரு காலை� வ5க்கம்..., 

=தியம் உ5வு முடிந்��ா என்8 வினவல்..., 

=ாலை�யில் வாக்குவா�ங்கள்... என 

அன்8ாட நாட்குறிப்பில் 

�வ8விட்ட நிகழ்வுகளும் பதிவாகியது 

அவரவர் செசல்தேபசிப் பு�னத்தில்..! 

உன் அன்லைன தேபால் உன் வரலைவ புவியும் எதிர்தேநாக்கிய நாள் இன்று..! 

செவற்றிகள் குவியட்டும் வாழ்வில் 

வசந்�ம் வீசட்டும் 

செவளிச்சம் ஒளிரட்டும் 

நித்�மும் உன் செபாழு�ாகட்டும் 

செநாடிகள் உனது படிக(ாகட்டும்...! 

என்றும் இன்பம் உன் வாழ்வில் செபருகட்டும்...! 

உனக்கு இந்� �ங்லைகயின் பி8ந்� நாள் வாழ்த்துக்கள் அண்5ா.... 
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வாழ்த்துக்கதே(ாடு என்றும் உன் �ங்லைகயின் அன்பும்...
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கலை�கள்

அபிநயங்கள் அரங்தேகற்8ப்படும் தே=லைடகளில், 

அழிந்து தேபான க�ாச்சார மிச்சங்கள் எச்சங்க(ாய்..! 

நவீன கலை�கள் �ான்தே�ான்றிப்ப8லைவயாய் உ�வ..! 

சிட்டுக்குருவியாய் என் �மிழ்க்கலை�கள்... 

செ�ாலை�தூர அலை�வரிலைசயில்.! 

சிலை�ந்� சிட்டுக்குருவிக்கு "செபாழுது வ5ங்கி" =�ர்களுடன் 

சின்னஞ்சிறு கல்�லை8க் கடி�ம்..! 

பட்டுப்தேபான காவியக்கலை�க்கு, 

நவீன எழுதுதேகாலில் =ர5=டல்..! 

விழிதேயாரக் கண்ணீரின் ஒற்லை8த்துளியில் உதித்து நின்8 

உரத்துப் தேபான உள்ளு5ர்வுகள் அலைவ..!
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=னி� =னம்

என்றும் அலை=தியாக இருக்கும் உன் நிமிடங்கதே( பி8ரின் பரிகாசங்களுக்காய் விலை� 

தேபாவலை� ஒத்திலைக செசய்கி8து..! 

என்னால் உ5ரமுடிகி8து.., ஒவ்செவாருவரின் முகத்திலைரகளும்.., 

செவற்றுச் சிரிப்புகளும்.., 

அவற்8ால் செநாந்துதேபான என் இ�யமும்..! 

இன்று தேபாலிச்சிரிப்தேபாடு =ட்டும் நின்று தேபாவதில்லை� =னி�=னங்கள்.., 

முகத்தே�ாடு ஒன்றிப்தேபான முகமூடிகதே(ாதேட�ான் �ன்லைன அறிமுகம் செசய்து செகாள்கி8து..! 

=னி�தே=,எங்தேக செசன்8து நம் முன்தேனார் விட்டுச் செசன்8 பண்புகளும் பதுலை=லைய =திக்கும் 

முலை8களும்..! 

சா(ரத்தின் வழி தே�ான்றும் நி�லைவயும் எட்டிப்பிடிக்க நிலைனக்கும் உன் எண்5ங்களுக்குப் 

புரிய லைவ, 

நீ நிலைனப்பது உண்லை=லைய அல்�.., 

உருவகத்தின் விளிம்லைப...! 

நீ பருக நிலைனப்பது கடல் நீர் அன்று..,கானல்நீர்..! 

உருவங்களும் பி8ர் மீ�ான உன் எண்5ங்களும் பிரிசெ�ாரு 

=ாற்றுக்கருத்துகளும், 

உன் மீதும் பி8ரால் தே�ான்8ப்பட சி�க5ங்கள் ஆகிவிடாது..! 

உண்லை=களின் சுவடுகதே(ாடு வாழ்ந்துவிட்டுப் தேபா...!, 

திரும்பத்திரும்ப உன்லைன சு=க்க புவியும் �வமிருக்கும்..!
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செநகிழும் நிலைனவுகள்

=ழலை�ப் பருவத்தில் யுக=ாய் பயணித்� செநாடிகள், 

இன்று, 

நகர்பனியின் ஊடுறுவ�ாய், 

பிரதிபலிக்கி8து..! 

வயலை� விட கா�ம் அதிவிலைரவில் கலைரகி8து..! 

ஒரு பாகம் அலை�தேபசியின்அபூர்வங்கள்..! 

=று பாகம் 

அலுவ�க ஆடம்பரங்கள்..! 

சற்தே8 திரும்பிப் பார்த்தே�ன்.., 

என் குறும்வயது நிலைனவலை�கலை(..! 

தே�டித்தே�டித் தின்8 தே�ன்மிட்டாய்..! 

தேபருந்லை� விட்டு விட்டு விலை(யாடி வீடு வந்� என் நட்பு வட்டங்கள்..! 

குட்டி தேபாடா� எல்�ா புத்�கத்திலும் ஒளிந்திருந்து கண்சிமிட்டிய =யிலி8குகள்..! 

தேடாராவின் படமுடன் சி�றிக்கிடக்கும் தேநாட்டுகள்..! 

பள்ளிலை=�ான புள்செவளிகள் அரட்லைட அரங்க=ாய் உரு=ா8, 

அன்8ாடம் கலை� தேகட்கும் சுற்றி நின்8 =ரங்கள்..! 

விடுமுலை8 முடிந்�லை� எண்ணி வருந்திய ஞாயிறுகளும், 

நண்பர்கலை( கண்ட புன்னலைகயில் பு�ரும் திங்களும் 

என கடந்�து என் பள்ளி நாட்காட்டியின் �ாள்கள்..! 

இப்தேபாது நிலைனத்�ாலும் நிஐ=ாகும் செநகிழ்வுகள்...!
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பிரிவு

நிலைனவுகள் ஏதேனா வாட்டியது.., 

நீ இல்�ா� நிமிடங்களில்..! 

கனவுகள் ஏதேனா கலை�ந்�து.., 

நீ தே�ான்8ா� கனவான�ால்..! 

உயிரும் ஏதேனா உருகியது.., 

உன்லைன =8க்க நிலைனக்கும்.., 

'ஒவ்செவாரு வினாடியும்'..! 

நானும் ஏதேனா சிந்தித்தே�ன்., 

நீ ஏன் இல்லை�... 

என்தேனாடு என்று..! 

கா�மும் செசான்னது 'பிரிவு' எனும் பதிலை�..!
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நிலைனவுகளில் நீ..!

எட்டா� தூரத்தில் நீ இருந்தும்.., 

செ�ாட்டுவிட முயலும் 

'நிமிடங்கள்'..! 

உனக்காக ஏங்கிவிடும் எண்5=ாய்.., 

காத்திருக்க லைவக்கும் 

'க5தேநரம்'..! 

என்8ாவது சந்திப்தேபாம் என்று�ான்.., 

ஏணியாய் காத்திருந்�தே�ா.., 

'உன் நிலைனவுகள்'..!
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நிலைனவுகலை(த் செ�ாலை�த்தே�ன்..!

கனவில் வாழும் 

க5ங்கள் கூட.., 

செ�ாலை�யா� நிகழ்வு தேபான்8து..! 

ஆனால்.., 

நனவில் வாழும் 

நிமிடங்கள் கூட.., 

நிலை�க்கா=ல் நீங்கிச் செசன்8து.., 

உன் நிலைனவுகலை(த் செ�ாலை�த்� நிமிடங்களில்..!
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இ�யசெ=னும் புத்�கம்..!

வாசிக்க முடியா� 

நாவலின் பக்கங்கலை(.., 

புரட்டிவிட இய�ா� 

விரல்களுக்கும் ஆலைச�ான்..! 

உன் =ன எண்5ங்கலை( தேசகரித்� 

இ�யசெ=னும் புத்�கத்தின் பக்கங்கலை( 

ஆவலுடன் புரட்டிப் பார்க்க..!
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என்னவள்

'காற்றுக்கும்' ஆலைச�ான்.., 

என்னவலை( தீண்டிச்செசல்�..! 

'நி�வுக்கும்' ஆலைச�ான்.., 

என்னவளின் முகத்லை� ரசிக்க..! 

'விண்மீனுக்கும்' ஆலைச�ான்.., 

என்னவளின் புன்னலைகலையக் கா5..! 

-'எனக்கும்' ஆலைச�ான் செநடுநாட்க(ாய்.., 

என்னவலை( ஒருமுலை8தேயனும் கா5..!
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உன்லைனக் கண்ட செநாடி..!

க5தேநரக் கற்பலைனயும், 

கலை�ந்து தேபானது..! 

விழிதேயார இ�ட்சியமும், 

வி�கி்ப் தேபானது..! 

கனவுக் தேகாட்லைடயும், 

கலை�ந்து தேபானது..! 

'உன்லைனக்கண்ட அந்� செநாடி'..!
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உன் நிலைனதேவாடு..!

கா�த்தின் புத்�கத்தில்.., 

கலை�ந்துதேபான பக்கங்கள் 'நாம்'! 

நிகழ்வுகளின் பிடியில்.., 

நீங்கிவிட்ட நிலைனவுகள் 'நாம்'! 

கா�மும் தேசர்க்கவில்லை�.., 

நம் நிலைனவுகளுக்கு உயிதேராட்டம் �ர=றுத்து..! 

நிகழ்வுகளும் தேசர்க்கவில்லை�.., 

நிலைனவுகள் ஏதேனா செ�ாலை�ந்து தேபான�ால்..! 

'நான்' உன் நிலைனதேவாடு என்8றிந்� தேவலை(.., 

'நீ' செ�ாலை�த்து விட்டாய் என் ஞாபகங்கலை(..!
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தேபச நிலைனத்தே�ன்,..

நி�தேவாடு தேபசத்�ான் நிலைனத்தே�ன்.., 

அதுதேவா.., 

என்லைனவிட்டு செவகுதூரம்..! 

விண்மீதேனாடு தேபசத்�ான் நிலைனத்தே�ன்.., 

அதுதேவா.., 

கண்லை5விட்டு செவகுதூரம்..! 

கதிரவதேனாடு தேபசத்�ான் நிலைனத்தே�ன்.., 

அதுதேவா.., 

என்லைனதேய எரித்திடும்தூரம்..! 

உன்தேனாடு தேபசத்�ான் நிலைனத்தே�ன்.., 

நீதேயா.., 

என் கனவுகலை( =திக்கா� =னநிலை�யில்..!
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பி8ப்பு

ஒரு முலை8யாவது காற்8ாய் 

பி8க்க நிலைனத்தே�ன்.., 

'புல்�ாங்குழலில் இலைசயாகிவிட..'! 

ஒரு முலை8யாவது =�ராய் 

பி8க்க நிலைனத்தே�ன்.., 

'பனித்துளியில் திலை(த்துப்தேபான இ�ழாய் மிளிர..'! 

ஒரு முலை8யாவது மின்மினியாய் 

பி8க்க நிலைனத்தே�ன்.., 

'ஒ(ச்சுடரின் ஒளி அலை�யாய் உ�ா வர..'! 

ஒரு முலை8யாவது உன் இ�ட்சிய=ாய் 

பி8க்க நிலைனத்தே�ன்.., 

'நீ என்றும் நிலைனக்கும் �ரு5ங்களுக்காய்..'!
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பிரிவு

தேசாகத்தில் தேசார்ந்துதேபான 

இலை=களுக்கு �ான் செ�ரியும்.., 

உன் பிரிவின் உயரம்..! 

அந்� இலை=கள்�ான்.., 

நீ இயற்றும் வாழ்செவனும் நாவலுக்கு.., 

'புதுலை= முகவுலைர'..! 

அந்� இலை=கள்�ான்.., 

நான் இயற்றும் கனசெவனும் கவிலை�க்கு.., 

'செ�ாலை�யா� முடிவுலைர'..!
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செ=ௌனம்

அழகிய புன்னலைகக்கரங்களில் சிக்கிக்செகாண்ட.., 

உன் புன்முறுவல்கள்.., 

புலை�ந்துதேபானது எ�னாதே�ா..? 

விழிதேயாரப் பார்லைவயில் பதிந்துவிட்ட.., 

உன் நிலைனவுகள்.., 

செ�ாலை�ந்துதேபானது எ�னாதே�ா..? 

யுகங்களும் நிமிட=ாய் தே�ான்றிவிடும்.., 

உன் =கிழ்வுகள்.., 

=லை8ந்து தேபானது எ�னாதே�ா..? 

சந்திக்கும் தேநரங்களின் க5ப்செபாழுலை� விட.., 

சிந்திக்கும் சி�=ணித்துளி அதிகம்�ான்..! 

என்8ாலும் பதில் இல்லை�.., 

உன் 'செ=ௌனம்' ஒன்லை8த் �விர..!
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நி�வு

அலைனவர் =னலை�யும் 

வாசிக்க செ�ரிந்� எனக்கு,,, 

நி�தேவ.., 

உன் புன்னலைகயின் அர்த்�த்லை�,,, 

புரிந்திட செ�ரியவில்லை�..! 

அ�ற்கு அகராதியிலும் அர்த்�ம் இல்லை�..!
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இதுவா சு�ந்திரம்..?

தீரவில்லை� 

சு�ந்திர�ாகம்..! 

கிலைடத்துவிட்ட�ா சு�ந்திரம் 

செபண்ணியத்திற்கு..? 

கிலைடத்துவிட்ட�ா சு�ந்திரம் 

வாழ்விற்கு..? 

நாட்டிற்கு சு�ந்�ரசெ=னும் 

அலைடசெ=ாழி�ான் எச்சம்! 

ஆம்..! 

செ�ாலை�ந்துதேபாகி8து க�ாச்சாரங்களின் சுவடுகள்..! 

இதுவா சு�ந்திரம்..? 

புலை�ந்துதேபாகி8து பண்பாட்டின் �ளிர்கள்..! 

இதுவா சு�ந்திரம்..? 

எங்கிருந்தே�ா செபற்றுவிட்ட பண்பாடு,க�ாச்சாரம், 

நிர்5யிக்கி8து நம் வாழ்லைவ..! 

இதுவா சு�ந்திரம்..? 

அன்னியரிடம் அடிலை=யாய் அன்று, 

ந=க்குள் நாதே= அடிலை=யாய் இன்று..! 

செபண்ணியத்தின் கண்ணியம் 

சிலை�வுறுத்�ப்படுகி8து வலை��(ங்களில்..!

இதுவா சு�ந்திரம்..? 

வலைரயலை8யில்�ா சு�ந்திரம் 

வழிவகுப்பதே�தேனா சீர்குலை�லைவ..! 
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இதுவா சு�ந்திரம்..? 

ஊடகத்திலைரயின் 

பிண்5ணியில் தி5றுகி8து.., 

செபண்ணிய சு�ந்திரம்..! 

எல்லை�மீறிய சு�ந்திம்.., 

புலை�க்குழியின் கரங்க(ாய் வரதேவற்கி8து..!

ஒற்றுலை=யில் திலை(த்�து 

அன்லை8ய பார�ம்..! 

உற்8ார் குருதி படர்ந்�ாலும், 

ப�8ா� செநஞ்சங்களுடன், 

இன்லை8ய பார�ம்..! 

=ர5த்தின் �ருவாயில் 

செகாண்டுசெசல்லும் ஊடகம்..!, 

சுயக்கட்டுப்பாடற்8 சு�ந்திரத்தின் 

இழிவுமுலை8யால்..! 

இதுவா சு�ந்திரம்..? 

நம்லை= ஆண்டவரின் 

எஞ்சிய க�ாச்சாரமும்., 

பண்பாடும்., 

நம் வாழ்வின் பக்கத்திற்கு 

முன்னுலைரயாய் முன்வர.., 

முடிவுலைர எய்தியது 

நம் செநறிமுலை8கள்.., 

உ�ர்ந்� =�ர்செகாத்துக(ாய்..! 

தேவண்டுதே=ா இத்�கு சு�ந்திரம்..? 

எங்தேக நம் தியாகிகள் வழிநடத்திய சு�ந்திரம்? 
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எங்தேக அகிம்லைச சு�ந்திரம்..?
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சந்திப்பு

பிரிகின்8 க5ங்களில்.., 

நீர்த்துளிகளின் பிம்ப=ாய்.., 

'நீயும்'..! 

கலைரகின்8 க5ங்களின்.., 

கண்ணீரின் அருவியாய்.., 

'நானும்'.., 

மீண்டும் சந்திப்தேபாம்.., 

பிரியா� செநாடிகளின் 'வாயிலில்'., 

கலை�யா� கனவுகளின் 'புன்னலைகயில்'., 

'என்8ாவது ஒருநாள்'..!
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அவள்

தே�டல் என்ப�ன் செபாருள் 

அவளின் 'செ=ௌனம்'..! 

என் உயிர் என்ப�ன் செபாருள் 

அவளின் 'விழிகள்'..! 

அவளின் விழிகளின் .., 

வி(க்கம் 'நான்'..!
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இன்லை8ய நிலை� 

வாழ்வின் =ாற்8ங்கலை( வரதேவற்று.., 

வாழ்ந்துசெகாண்டு�ான் இருக்கிதே8ாம்..! 

புன்னலைகயின் செபாழுதுகலை( பு8ம்�ள்ளி, 

புதுசெ=ாழியின் புலைனவுகலை( வரதேவற்கிதே8ாம்..! 

கனவுகள் கண்5ாடியின் பிம்ப=ாய்..! 

கா�ங்கள் அர்த்�=ற்8 க5ங்க(ாய்..! 

செ�ாலை�ந்து தேபாகும் விநாடிகளுடன்.., 

தே�ான்8ா=ல் தேபாகி8து �னி=னி� எண்5ங்களும்..! 

விலைரயும் ப8லைவயின் சி8காய்... 

விஞ்ஞானத்தில் உ�வுகிதே8ாம்..! 

விழும் க5ங்களில் விஞ்ஞானம்.., 

விரிப்பதில்லை� �ன் சி8லைக..! 

உண்லை=கள் ஒளிந்துசெகாள்கி8து.., 

உலைரயாடும் க5ங்களில்..! 

பண்புந�லைன விலை�த்�வர்களின் கல்�லை8யில்., 

பார=ானது "காய்ந்� =�ர்க்செகாத்து"..! 

ப5த்லை� ஈந்�வர்களின் கா�டியில்., 

வர்5=�ர்கள் "அர்ச்சலை5ப் பூக்க(ாய்"..! 

வாழ்வின் படிநிலை�கதே(ாடும் ., 

வாடிப்தேபான எண்5ங்கலை( சு=ந்துசெகாண்டும் - சி�ர் 
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ஊடகங்கள் செபாழுதுதேபாக்காய் உ�ாவர.., 

ஊடுருவும் நிசப்�ங்களின் அலை�கள்..! 

க(ங்கலைர வி(க்கின் சுடர்இருக்க.., 

மின்மினியின் ஒளிலைய தேவண்டும் - சி�ர் 

கடல்நீர் விரிந்திருக்க.., 

கானல்நீலைர வியாபிக்கும் - சி�ர்..! 

வாழ்வ�ற்கான வாழ்க்லைககள்.., 

வழிகாட்டு�ல்கள் இருந்தும் வீ5ாகி8து..! 

=கிழ்வ�ற்கான �ரு5ங்கள் இருந்தும்.., 

=லை8ந்துதேபாகி8து =னி� உ5ர்வுகள்..! 

எதிர்கா� தே�லைவயின் உந்து�ல்கள்.., 

எதிசெராலிக்கின்8ன இலைடயூறுக(ாய்..! 

இயற்லைகயின் இருப்பிடங்கள் செ�ாலை�ந்�ன..! 

விடுபட்ட தேவ(ாண்லை=யின் தேவர்கள்.., 

துளிர்விடும் கட்டிடங்களுக்கு நிகராய்..!
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குற்8ப் பத்திரிக்லைக..!

விலை�யில்�ா� செவறுலை=க(ாய்ப் தேபானது..,

நம் எதிர்கா�க் கனவுகள்..!

பற்றி எரியும் உள்(ங்களின் சுவடுகள்..,

நிர்க்கதியாய் நிராலைசக் குழிக்குள் மூடப்பட்டது..!

கற்8ால் =ட்டும் கனவுகள் 

காட்சிக்செகட்டும் அடிவான=ா..?

அன்றி.,

உண்லை=யின் சுவடுகளில்,

உயர்வுகள் சாத்திய=ா..?

செபண்=னம் குமுறிப் தேபாகும் பி�ற்8ல்களில்..,

நிசப்�=ாய் உள்ளிருக்கும் குரூரக் குரல்கள்..!

இன்னும் செவளிதேவட=ா..,

பி8க்கு=ா உன் சு�ந்திரம்..?

புலைகப்படங்கள் பரிகாச=ாய்ப் தேபாக..,

பரிநமித்� கனவுகள் உன் கண்ணீரின் =ார்க்க=ா?

வாழ்வா�ார தேவர்கள் சிலை�ந்� நிலை�யில்..,

அன்8ாடத் தே�லைவகளும் சுருங்கிப் தேபானது..!

�லை�விரிக்கும் ஊழல்கள்..,

ஒளிந்து =ாய்ந்� உண்லை=கள்..,

செகாடுக்கல் வாங்கல்க(ாய் கல்விகள்..,

உயிர்செகால்லிக(ாய் பணிநிறுவனங்கள்..,

=ா5வியாய் உருவான அன்றிலிருந்து..,

பணியா(ராய் தே=ருதேக8 நிலைனத்து..,
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என் விதியில் நாதேன சதிசெசய்து,

கருகிப் தேபாதேனன்..,

ப5சாம்ராஐ்யச் சிலை8த்தீயில்..!

என் =னதுள் நாதேன,

�ாக்கல் செசய்து செகாண்தேடன்,,,

ஒரு குற்8ப் பத்திரிக்லைக..!

மிரட்டும் சமூகத்தில்..,

வாசிக்க =னமின்றி..,

எழுத்துகளின் எழிதே�ாடு முடிசெவய்திதேனன்..!
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செசாற்கள்

விவா�ங்களின் வீரியத்தில் வீழ்ந்� என் ய�ார்த்�ங்கள்..! 

என் எண்5ங்கலை( சிலை8பிடிக்க வாழும் சிற்றில்க(ாய் ப�ர்..! 

�னிலை=க் கரங்கள் என்லைன அழுத்திக் கூ8லைவக்கும் சி� செசாற்கள்..! 

ஏசெனன்று புரியா� வாழ்தேவாடு.., என் புன்னலைக =ட்டும் எப்படி சாத்தியம்..? 

உ5ர்கிதே8ன்... 

வீழ்ந்து விடும் செபண்லை=...! எதுவாயினும் அன்று.., துலை(க்கும் 

செசாற்களின் கூர்லை=யில்..! 

துலை(த்� செநாடிகளில்... கண்ணீர் க5க்கவில்லை�..., செவறுலை= விடுத்� அலைழப்புகளில் வீண் 

சுலை=யானது..!
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இ�யத்தின் நிசப்�ம்

வாழ்வின் க5ங்கள் அலைனத்தும் வலிக(ாய் நிலை8ந்திருக்லைகயில்.. இன்று உன் வார்த்லை�யும் 

சிலை�த்துவிடுலைகயில் =ரத்துப்தேபாகி8து =னஅலை8 குமு8ல்களும்..! 

அன்8ாட என் செபாழுதுகளில் உன் ஒற்லை8செநாடிக் காத்திருப்புகளும் என் =னலை� 

புரிலைகயில்.., நீ =ட்டும் வார்த்லை�கலை( என் கண்ணீருடன் ச�லைவ செசய்கி8ாய்.. 

என் அன்8ாடப் செபாழுதுகள் உன் நிலைனவுகளுடன் கடக்லைகயில்.., எனக்காய் அளித்� உன் 

சி� செநாடிகளும் சின=ாகத்�ான் பி8க்கும் என்8ால் அ�ற்கு உன் செ=ௌனசெ=ாழிதேய 

அளித்துவிடு.. நிலைனவுகளுடதேன வாழ்ந்திடுதேவன்.., அழகான �ரு5ங்கள் வலித்�ாலும் அது

அழதேக..! தேபாதும் என் வாழ்க்லைக...!
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உன்லைன தே�டி

என்னுள் செ�ாலை�ந்� பலைழய கண்5ாடியின் நகல்கள் இன்று உன்னால் பிரதிபலித்�து..! 

உன்தேனாடு �ருணித்� க5ங்கள் என் முன் செjன்= தே�டல்களின் முகவரிலைய மீட்டு வரும் 

பக்கங்கள்..! 

உன்தேனாடு என்8ால் வாழ்க்லைக ஒருமுலை8யா என்8 துக்கங்கதே( கண்முன் கலை� தேபசிடும்..! 

என் வழி செநடுகிலும் கனவுகள் நிலை8ய.., விழிகள் =ட்டும் வினவும் உன் சுவடுகளின் 

அலைடயா(ம்..!
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ஓர் =லைழநாளில் நான்

யாரு=ற்8 என் செபாழுதுகளில் =லைழத்துளிகளின் ஓலைசயுடன் ..,

இறுக்க=ான =னநிலை�யில் கண்ணீர் தே�ங்கியபடி செவறித்துப் பார்த்� விரக்தியில் அலைசவற்8 

என் கருவிழிகள் ..!

கண்ணீர் சிந்� =8ந்� நிலை�யா அன்றி =ரத்� நிலை�யா என்பதே� தே�ாழியின் குறும்புத் 

செ�ாடு�ல் உ5ர்த்துலைகயில்.., சட்செடன நிலைனவுகள் திரும்புகி8து..!

கண்5ாம்பூச்சி ஆட்டம் தேபால் என் வாழ்க்லைக தேகள்விகளின் நி�ர்சனத்தில் பயணிக்க.., 

உண்லை= நிலை�கள் இருளுக்குள் ஒளிந்��ா அன்றி =லை8ந்��ா என்பது ஐய=ாகதேவ 

செ�ாலை�ந்திட.., இருள் விடுக்கும் ஒளி வினவி நிற்கிதே8ன் கார்தே=க கூட்டத்தின் நடுவில்..!

பலைழய நிலைனவுகள் தூ8லுடன் துளியாய் சில்லிட.., என் கண்ணீரில் உன் பிம்பத்லை� அழிக்க 

முயல்கிதே8ன்.., உன் பிம்பம் என் இலை=களில்..! அலைனத்லை�யும் அழித்து தேபாக 

எண்ணுகிதே8ன் மீண்டும் என் �னிலை= கனவுக்குள்.., நீ நிழசெ�ன்று உ5ர்ந்தும்...! என் 

இருப்பிடம் தேசர்ந்து விட்தேடன்.., கனவுகலை( செகாலை� செசய்து விடுவ�ாய் எண்ணி, என்லைன 

நாதேன ஏ=ாற்றிக் செகாண்டு..!
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ஓர் காலை� தேநரம்

சில்செ�ன்8 இ(ந்தூரல் பனியில் நலைனந்திடா=ல் தே=கப் தேபார்லைவ உடுத்தியிருந்� =லை�கள்...

அ�னுடன் கண்5ாம்பூச்சி ஆடும் சின்னஞ்சிறு ப8லைவகள்...

எப்தேபாதும் தேபால் என் பய5ம்...

வழி செநடுகிலும் கா5க்கிலைடத்� வழிக் காட்சிகளுடன் என்னில் =ழலை�யின் ஏக்க=ாய் 

�வித்து ஒளிந்து செகாண்டிருக்கும் உன் நிலைனவுகள்..., 

பாடல்களிலும் ஒரு செநாடி நிசப்�த்திலும் எனக்குள் =ட்டும் இடறிக்செகாண்டிருக்கும் 

யாரிடமும் பகிரப்படா� உன் நிலைனவுகள்..!
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நிலைனவுகளின் ஆழம்

அன்8ாட புன்னலைககளிடம் ஒளிந்துதேபான கண்ணீர் �டயங்களின் �ாலைர.., நிலைனவுச் 

சுவடுகளின் கழுத்லை� செநறிக்கி8து... 

சுக=ான நிலைனவுகள் ஆழ்கி5ற்றின் ஆழம் தேவண்டி விண்5ப்பித்து நின்8து 

�ற்செகாலை�க்கு..! 

நிலைனவுகளின் ஆழத்திற்கு இலை5தேயதும் சான்8ாவதில்லை�.., தேநசித்� உள்(ம் நிஐத்துடன் 

உயிர்க்லைகயில்..!
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அவள்

ஏலைழப் செபண்ணின் நித்திலைரக் கனவுகளின் வி(க்குகள் செ=துவாய் =ங்கிப்தேபானது சலை=யல் 

அலை8யின் மூலை�யில் சிலை8ப்பட்டு... 

தி8லை=கள் விலை�தேபசப்பட்ட�ன் க5ங்களில் ஏலைழயின் இறுதி பய5 தேநரமும் குறிக்கப் 

படுகி8து..! 

உண்லை=க்கான ஆ�ாரங்கள் அழிக்கப்பட்ட சுவடுகளின் தேவர்க(ாய்..! 

கற்பதும் க(வுக் கூடத்திடம் என்8 நிஐங்களின் நிராலைசயில் அவள் கனவுகள் விழிமூடின...
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உன்னில் நீ

க�ங்கிய இ�யமும், ஆ�ரவற்8 சுலை=களின் அழுத்�மும் உன் தி8லை=கலை( அழிக்கும் 

ஆயு�ம்..!

உன்லைன நீதேய ப�ப்படுத்துவலை� விட உற்தே8ார் ஆறு�ல் கூட நிலை�யிழக்க லைவக்கும்...,

ப�வீனக் கண்ணீலைர அளித்துச் செசல்லும்..!

அலைனத்திலும் விழுந்து பி8ரிடம் செப8ப்பட்ட ஏ(னங்கலை(யும் எறித்துவிட்டு., உன் வழியின்

=ண்துகழ்கலை(யும் பத்திரப் படுத்து.., இ�ட்சியப் பாலை�கள் =ன்8ாடி நிற்கும் உன் 

வழிசெநடுகில் பா�ம் சு=க்க..!
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செபண்லை=க்தேகார் வழிவிடு

ய�ார்த்�ங்களின் நித்திலைரக்குள் செ�ாலை�க்கப்பட்ட செபற்செ8ாரின் அச்சங்கள்.., சி8செகாடிந்தும் 

கனாச்சித்திர புல்செவளிக்குள் இடறிக்கிடக்கும் செபண்லை=யின் கனவுகள்... 

செபண்ணிற்செகன இலைழக்கப்பட்ட அநீதிகள் இன்று சாதிக்க எண்ணும் செபண்ணின் 

ஆலைசக்கனவுகளின் ஆரம்பப் புள்ளிகள் ஒவ்தேவார் வீட்டின் அலை8களுக்குள் கண்ணீராய்.., 

இருளில் கலைரந்து தேபாகி8து..! 

செபண்லை=க்கான சு�ந்திரம் பாரதியின் கனதேவாடு பகல்கனவாய் பரிநமித்துப் தேபானது..! 

உரக்க கத்தி அழ நிலைனக்கும் பதிவுகள் எல்�ாம் இரவுதேநர தேவலை(யிலும், �லை�யலை5 

�ாங்கிக் செகாள்(ப்பட்ட செ=ௌனியங்க(ாய்..! 

செபண்லை=க்தேகார் வழிவிடுங்கள்.., ஆண்வர்க்கத்தின் பாவத்�ால் சிதி�ங்க(ாய் 

சிலை�க்கப்பட்ட 

செபண்ணியத்தின் சாதிக்க நிலைனத்� �டயங்களின் �ாலைரகள்.. 

ஆணி5தே= உன்னால் அச்சப்பட்டு �ன் =கள்கலை( காக்க நிலைனக்கும் ஒவ்தேவார் 

செபற்தே8ாரின் =னதேவ�லைனயும்.., வீட்டிற்குள் புலை�க்கப்பட்ட செபண்லை=யின் கருகிப் தேபான 

கனவுச்சி8குகளின் தேவ�லைனகளில் கா5ப்பட்ட வலிகளும் உன் ஆனந்�ம் என்8ால் =னி�ம் 

=ரணித்துப் தேபாகவில்லை�.., அகராதியில் =னி�த்தின் செபாருள் �ான் �ற்செகாலை� செசய்து 

செகாண்டன..!

66



அவள்

சிறுலை=யிதே� அனுபவங்களின் செ�ாகுப்லைப ஒட்டுசெ=ாத்�=ாய் அள்ளிக் செகாண்டவள்..!

கா�ற்கனவுகள், என எல்�ா செபண்லை=தேபா� இ(லை=க்கா� கனவுகளுக்கு இடம் �ரா=ல் 

நீண்ட அவள் பய5ங்கள் இ�ட்சியப் பாலை�களின் தே�டலில் =ட்டுதே=..!

ஒவ்செவாரு சாதிக்க எண்ணிய க5ங்கலை(யும் சிலை�க்கப்பட்ட சூழ்நிலை�கள் சிலை8பிடிக்க.., 

செபண்லை= எனும் நூற்பாலைவ நூழிலை�க்குள் கட்டப்பட்டு �த்�ளிக்க.., அவள் தூரதே�சக் 

கனவுகள் கடதே�ார காற்றில் அடித்துச் செசல்�ப்பட்ட =5ல் துகள்க(ாய்..!

செ�ாடக்க=றியா செ�ருதேவாரத் �ளிர்க(ாய்..,

அவள் சா�லைனக் கனவுகள்..!
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உ8க்கம்

பாலை�வன =லைழ தேபால்  இலைடசெவளிகளின் ர5த்திற்குப் பின்  

என் பார்லைவயில் அவன்..! 

பகிர்ந்துசெகாள்(  

ப� நிலைனவுகள் இருந்தும்..,  

=வுனத்திலும் கண்ணீரிலும் 

நகர்ந்து செகாண்டிருந்� நாழிலைககள்..! 

விழிகளின் செ=ாழிகலை( மு��ாய் உ5ர்கிதே8ன்..! 

என்னவதேன.., 

வாடிப் தேபான என் உயிர் இன்று உன் சந்திப்பால் உயிர்செப8 .., 

தூக்கிலிடப்பட்ட தூக்கங்கலை( சு=க்கும் என் இரவுகள் உன் தூரத்�ால் ...! 

இன்று.., புது உ�கின் �டயங்களுடன் நி்ம்=தியாய் என்  

நித்திலைரக்கனவுகள்..!
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சிலை�க்கப்பட்ட என் கனவுகள்

அலைனவரின் செவற்றுப் பிடிப்புகளில் செநாறுங்கிப் தேபானது என் ஆலைசக் கனவுகள் 

=ட்டு=ல்�.., ஒட்டுசெ=ாத்�=ாய் புலை�ந்து இன்று கட�லை�யில் அடித்துப் தேபான 

கிளிஞ்சல்க(ாய் ஓர=ாய் என் தி8லை=களும் ஒதுங்கித்�ான் நிற்கி8து..! 

இன்னும் ஏன் பார்க்கிறீர்கள்.., என் ஆலைசகள் உங்களுக்கு எறிபந்�ாக செகாடுத்துவிட்டு..., 

இன்று கானல்நீதேராடு எ�ற்கிந்� ஒப்பந்�ங்கள் ? என் பாலை�களில் செ�ரிந்தும் 

உருவங்காட்டியின் சில்லுகலை( வழிசெநடுக விலை�த்துவிட்டு.., உன் வழிலைய செ�ரிவு செசய் 

என்ப�ன் நியாயத்தில் இப்செபண்லை=யின் இ�ட்சியப் பட�ங்கள் செ=ௌனியத்�ால் =ர்=தே�சம்

தேபானது..! 

உங்களுக்கு செ�ாடுவானம் என்8தேபாதும்.,., 

என் தி8லை=க்கான சான்லை8 அலைடயும் ஆலைச ஒன்றும் தேபராலைசயாய் எனக்குத் தே�ான்8ா� 

தேபாது.., 

இய�ா� செபண்லை= இடிந்தே� தேபானது.., ப�வருடக் தேகாட்லைடகள் உங்கள் தூ8ல்களிலைடதேய 

சரிந்�தே�..! இனி தேவண்டாம் எனக்கான கனவுகள்.., மீண்டும் உயிர்க்கசெவனில் மீண்டும் என் 

செ=ௌனம் செ=ௌன=ாய் =ட்டும் =ாயாது..!
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வலிலை= இழந்தே�ன்..

கனவுக் காட்டின் தூ8ல்களிடம் என் பய5த்லை� விலை�த்தே�ன்...

உடனிருந்� தே=கங்கலை(, வாலைன வி�க்கிப் தேபாதேனன் தூ8ல்களுக்காய்...

இன்று நிழல்க(ற்8 உருவ=ாய் நான்...

என்லைன நாதேன புதி�ாய் உ5ர..,

வாழ்க்லைகயின் பாவங்கள் பரிகாசம் செசய்ய..,

என் கண்ணீர் துளியும் வலிலை=யிழக்கி8து...!

ஒவ்செவாருமுலை8 விழிநலைனக்கும் என் கண்ணீருடன் ..., என் உ5ர்வுகளும் உன் விழிக்கு 

செபாம்லை=யாய் =ாறியபின்.., இனி இந்� செபண்லை=க்கு வலிலை=யில்லை�..!

தே�லைவயில்லை� என்8 உன் வார்த்லை�க்குள் ஒளிந்திருப்பது அத்�லைன வலிகலை(யும் தேசர்த்து 

லைவத்து வாசித்� தேநசத்தின் இடிந்து தேபான இ�யத்தின் கண்5ாடித் துகள்கள் என்பலை� 

=8வாதே�...!

ஒவ்செவாரு க5ங்களிலும் ஒதுக்கும் உன்னால் உயிர் தேபாய்க்செகாண்டிருக்க.., இறுதியில் 

=8த்துப் தேபானது என் உயிர்..! யாருக்கும் நான் பாரமில்லை�..., எனக்கு நாதேன!!!
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உலைடந்� க5ங்கள்

உனக்காக சந்தித்� துதேராகங்கள் இன்று என்லைன ஏ(ன=ாய்ப் பார்க்க.., 

உலைடந்து தேபான உதிரங்கள் அலைட=லைழப் பாலை8 தேபால்... 

சற்றும் நிலைனக்கவில்லை� என் உதிரமும் தே�ாற்றுப் தேபாகும் என்று...! 

இனி உ5ர்வற்8 சட�=ாய்..!
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கல்�லை8யின் கா�டியில்

செ=ௌனங்களின் =டிகளில் =ழலை�யாய் தேசர்ந்திட்ட உனக்கான என் இறுதிக் கண்ணீர்..! 

செவகுநா(ாய் எனக்காய் அலைழப்பு விடுத்து காத்திருக்கும் கல்�லை8கதே(.., 

வந்து விடுகிதே8ன்... செபாய்லை=யின் வட்டத்தில் செ=ழுகாவ�ற்கு உன்னில் புலை�ந்திட...!
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இரவில் ஓர் நாள்

நிலைனவுகளுடன் வாழும் ஓவியம் என் =னம்... 

செசதுக்கப்பட்ட எழுத்தும் சி�றிப் தேபாய் செபாருள் �ரும் .., இலை=மூடி உன் முகம் கா5 

முற்பட்ட முடிவுகளில்..! 

கருஞ்சிலை8க்குள் வாழும் ப8லைவக்கு.., 

கனவுகள் =ட்டுதே= கண்மூடும் வலைர..! 

முரண்பட்ட ஒளியும் நித்திலைரக்குள் நீளும் கனவாய்..! 

கண்தே5ாரம் நீ இருக்க கனக்கின்8 இ�யமும் கற்பலைனக்குள் செ�ாலை�ய.., =ரத்துப் 

தேபாய்விட்ட இ�யத்துடன் எண்5ப்பட்ட என் வாழ்நாட்கள்..! 

தேநசிப்ப�ாய் நடிக்கப்பட்ட �னிலை=..! 

மீண்டும் நிலைனவுகள் நிஐங்கள் செப8ாது.., இனி என்னால் வரும் புன்னலைகயும் தேபாலி�ான்...!
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செ�ாழி�ாளி

உலைழப்பின் செபாருள் உயர்ந்து�ான் வி(ங்கியது.., 

சி8ப்பு "ழ" �கரமும் 

உலைழப்பிடம் �ஞ்சம் புகுந்�து..! 

செ�ா"ழி"�ாளி மு�"�ா"ளி..!
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முகமூடி

ஏ(னம் செசய்பவனுக்கு எட்டா� சிற்8றிவில்.., செகாட்டித் திணிக்கப்பட்ட பாரங்கள் கானல்நீர்க்

கண்5ாடியின் நகல்கள்..! 

முடிக்கப்படா� வாழ்க்லைகயின் தூரதே�ச புத்�கத்தில்.., ஒவ்செவாருவரும் முகமூடி அணியப் 

செபற்8 நடிகர்கதே(..! 

செபாறுத்திரு.., விலைரவில் உன் பிம்ப நகலும்..!
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என்லைனத் தே�டி

சி� புலை�க்கப்பட்ட உ5ர்வுகலை( விழுங்கிக் செகாண்டிருக்கும் இரவு தேநரக் கண்ணீர் 

துளிகள்..! 

தே�க்கி லைவக்க நிலைனக்லைகயில் இருளின் ய�ார்த்�ங்களில் செகாட்டித் தீர்க்கப்பட்ட வலிகளின் 

திரவியங்கள்..! 

செபண்=னம் வலிலை=�ான்.., செ=ழுகாய் உ5ர்வுகளில் கலைரந்து மீண்டும் திட=ாகும் வலிலை= 

ஆணிடத்தில் இல்லை�யன்தே8ா..? 

உ5ர்வுகலை(.., கண்ணீலைரக் கடந்து வாழ்ந்� என் நாட்கள் இன்று இவற்றுள் குறுகிப் தேபாக.., 

மீண்டும் என்லைனத் தே�டி நான்..! 

உ5ர்வுக(ற்8 =ழலை�யாய் எல்�ாவற்றிற்கும் புன்னலைக பதில்களுடன் செபாலிவலைடந்� என் 

நாட்கள் இன்று கற்பலைனயிலும் கலைரதேசரா படகாய் பரிக்ஷித்து நிற்கி8து..! 

இன்செ8ல்�ாம் =ாறிக்செகாண்டிருக்கி8து.., என்னுடன் என் நாட்களும்..! 

கண்ணீரின் அனு=தியின்றி அவ்வ(வு எளிதில் கடக்க இய�வில்லை� ஒவ்செவாரு 

இரவுகளும்.., 

�னிலை=களின் துலை5யின்றி நகரப்படுவதில்லை� நாட்கள்.., 

சா(ரத்தில் செவறுலை= விரக்திகலை( விலை�க்கும் அதிகாலை� தேபருந்தின் பய5ம்..! 

அலைனத்தும் பக்குவப் பட்டுக் செகாண்டிருந்�ாலும் =ாற்8ங்களின் வலிகள் ர5=ாகத்�ான் 

க5க்கி8து..!
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உ5ர்வுகள்

�ன் =ழலை�க்கு அன்பிலும் அரவலை5ப்பிலும் தேசாறூட்டும் அன்லைனலைய சா(ரத்தில் நின்று 

எட்டிப் பார்த்து ஏங்கிக் செகாண்டிருந்�து.., அனாலை� இல்�த்தில் �விக்கும் சிறுமியின் 

உ5ர்வுகள்..!
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எங்தேக என் அன்லைன

நள்ளிரவில் கழுத்துவலைர நலைனந்து உதிர்க்கப்பட்ட =ழலை�யின் கண்ணீரில்.., 

அன்லைன=டியற்8 உ5ர்வுகள் அன்8ாடம் ஏங்கிக் செகாண்டிருக்கி8து கனவாய்..!
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என்லைன =8ந்� செநாடி

வீதியில் ஒட்டுக் கந்�ல் துணியில் =கதே( என்று லைகதேயந்தி நிற்கும் செபண்=ணியிடம்., 

அத்�லைனயும் =8ந்துதேபாய் துடித்து விடுகி8து =னம்.., பலை�பலை�ப்பாய் ஓரிரு நிமிடம் 

அன்லைனயின் அன்புமுகம் அலை�யாய் தே=ா�..!
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அன்லைன

எதிர்பாரா=ல் ஏற்பட்ட விபத்தில்.., என்லைன =8ந்து அம்=ா என அனிச்லைசயில் க�8 வாய் 

தி8க்கும் செநாடிக்குள்.., குமுறிய உதிரத்தின் வலியறிந்தே�ன் மு�ல் முலை8...
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அன்பு

அரவலை5க்க எண்ணிய கரங்களும் வி(ங்காய் =ாறிய இலை=களிடம் அன்பும் "விடம்" 

�ான்..
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கற்றுத் �ந்� வாழ்க்லைக

* ய�ார்த்�=ாய் செ=ௌனிக்கும் தேவலை(யிலும்.., அசரீரியாய் அவன் நிலைனவுகள்..! 

* இருட்டலை8க் கண்ணீரில் இலைரயும் ஞாபகங்களில் "அவள்". 

* கற்றுத் தே�ர்ந்� அனுபவங்களிடம் இறுதியாய் தேசர்க்கப்பட்ட =ர5க் கடி�ம்..! 

* சகாராவின் பிம்பங்களுக்குள் =லை8ந்து நீடிக்கும் அவள் நிலைனவுகள்..! 

* சி� நிலைனவுகள் விழுங்கும் இரவுகளிடம் தேபாராடும் விழிகள்..! 

* கண்ணீர் சாயல்களிடம் ஏற்க =றுக்கும் பக�வன் விடியலிலும் செ=ழுகுதிரியின் ஒளி..! 

* விற்றுப் தேபான ப� சுலை=களுக்கு., 

உரிலை=யா(னாய் இன்னும் "சி� நிலைனவுகள்" 

* கலைரந்து தேபான செ=ௌனங்களிடம் துக்கம் அனுசரிக்கும் உறுத்�ல்கள் சி�... 

* உலைரந்து எஞ்சிய உயிர்த்துளிகளில் உ5ரா� அவன் நிலைனவுகள்..! 

* கல்�லை8க் கனவுக(ாய் அவனுடனான என் வாழ்க்லைக.., 

கிழித்துப் தேபாட்ட காகி�க் கடி�=ாய் அவன் வருலைக..! 

* தூரதே�ச =�ர்களிடம் செபற்றுக் செகாண்ட புன்னலைகலைய..,வழியில் சகாராவிடம் ஒட்டு 

செ=ாத்�=ாய் பறிசெகாடுத்� பட்டாம்பூச்சியின் சாயல்க(ாய்..."அவன் நிலைனவு"..! 

* வழிசெநடுக வ(ர்த்� வண்5க் கனவுகலை( கரிசல்காட்டுக்குள் புலை�த்துவிட்டு =ரணித்� 

"விட்டில் பூச்சி"..! 

* மிளிரும் காலை�தேநரம் எல்�ாம் செநடுஇரவில் உப்புநீரில் குளித்� இலை=களின் இன்னல்கள் 

நீதேராவிய=ாய் ஒளிந்திருந்�து..! 

* ஒருமுகப் படுத்�ப்பட்ட =னதும் சி� க5ங்களில் சி�றிப் தேபாகி8து கூழாங்கட்க(ாய் 

எறியப்பட்ட "அவன் நிலைனவுகள்"..! 

* கடன் சுலை=க்குள் மூழ்கிப் தேபான ஏலைழயிடம் தேநரம் கூட நிர்கதியாய்.., 

"சுவர்க்கடிகாரம்"..! 

* =ா5வியின் செ�ாடுவானக் கனவுகள் பரிகாச=ாய் சிரித்�ன.., 
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மிளிரா� ஏலைழவீட்டு மின்வி(க்லைக பார்த்து..! 

* வறுலை=க்குத் �ா�ாட்டுப் பாடும் நி�விடம்.., ஏலைழவீட்டு =ழலை�யும் �ஞ்சம்..! 

*சில்�லை8க்காய் லைகதேயந்தும் ஏழ்லை=யிடம்.., ஏ(னப் பார்லைவயும் செகாலை�க்குற்8=ாய் 

எழு�ப்படுகி8து..!
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ஆ8ா� காயங்கள்

எழுத்துக்கள் இல்லை�செயனில் என் தேபனாலைவவிடக் குறுகியிருக்கும் என் வாழ்நாளும்..! 

சி� ஆறு�ல்கள் என்னுள் பி8க்கின்8 தேபாதும்.., =ரணிக்கா� அவன் நிலைனவுகளிடம் 

=ட்டுதே= விலை� தேபாகி8து..! 

பத்திரப் படுத்திய உ5ர்வுகளும்.., 

ஆ8ா� காயங்களின் நகல்களும்.., 

உ5ரா� நிமிடங்களில் சிந்திய ஈரங்களும்.., 

விட்டுவிட்டுத் துடிக்கும் சி� நிலைனவுகளும்.., 

ஓயா=ல் ஒலித்துக் செகாண்டிருக்கும் அவனும்.., 

செவறுலை=களிடம் விலை�தேபான நாட்களும்.., 

என அத்�லைனயும் செ=ாழிசெபயர்த்துவிட்டு.., 

உ8ங்க நிலைனத்�து என் தேபனா.., 

எஞ்சிய செவள்லை(த்�ாள்கள் வி�லைவயாய்..!
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